
 

Referat for møde for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd  

Torsdag d. 11. marts, 2021 kl. 17- 20 via Teams 
 

Til stede: Peter Stoffersen, Mads Sølver Pedersen, Povl Thomsen, Jens Pedersen, Leif Jensen, Helle 

Bang, Karen Eskesen, Gerda Buus Larsen, Peter Asboe-Hermansen, Rikke Sommer Eriksen, Lotte 

Lyngby, Annee Bonde, Lene Marie Sørensen (til stede under punkt 3). 

Fraværende: Jørn Skøtt Andersen 

 

1. Godkendelse af dagsorden 

o Dagsordenen er godkendt 

2. Godkendelse af mødereferat  

o Nogle få medlemmer mangler at underskrive referatet fra sidste møde 

3. Godkendelse af årsregnskab 2020 

o Årsregnskabet for 2020 er godkendt:  

Sønderholm-Frejlev Sognes Menighedsråd, CVR-nr. 23887517, Regnskab 2020, Afleveret 

d. 11-03-2021 17:23 

4. Nyt fra formanden 

o Flere må samles udendørs: Op til 25 må samles udenfor til arrangementer, der afholdes 

af menighedsrådet.  

o Aalborg Stift rykker ud: Aalborg Stift har en rådgivning for menighedsråd en gang i 

kvartalet.  

o Tilbud på Højskolesangbogen: Navn kan påsættes gratis ved bestilling af mindst 25 stk.  

5. Nyt fra rådsmedlemmerne 

o Intet at referere 

6. Nyt fra kontaktpersonen 

o Påbud fra arbejdstilsynet: Sagen er afsluttet. AMO-udvalget indhenter 

konsulentrådgivning fra FAR for at arbejde videre med arbejdsmiljøet for kirkens 

ansatte. 

o Etablering af kontor for kulturmedarbejderen: Der har været afholdt et møde med de 

berørte ansatte, som vil lave en liste over ønsker til indretning. Der indhentes derefter 

tilbud fra TL byg på etablering af kontoret.  

o Gravermedhjælpere er tilbage efter vinterpause 

o Kirkesangeren i Sønderholm har opsagt sin stilling pr. 1. april. Stillingen er på 8 t/uge. 

Kulturmedarbejder, organist, kontaktperson og præst afholder møde til afklaring af, om 



 
stillingen evt. skal organiseres på en ny måde. Sidste arbejdsdag for kirkesangeren er d. 

28. marts.  

7. Nyt fra kirkeværgerne 

o Der skal foretages udbedringer af blytaget på Sønderholm Kirke for 60.000 kr inkl. 

stillads. Beløbet er bevilget tidligere, og arbejdet bliver igangsat snarest. Murværket vil 

blive gennemgået i samme ombæring.  

o Der er utætheder i taget på maskinhuset i Sønderholm. Et tømrerfirma vil vurdere 

bygningen snarest.  

o Der er revnede tagsten på sognegården i Sønderholm, som også vil blive vurderet 

snarest.  

o De to kirkeværger vil fremadrettet søge at koordinere kommende arbejder på de to 

kirker.  

o 18. marts, 2021 kl. 13-15 vil der være brandsyn af sognesalen i Sønderholm.  

o Der er kommet en forespørgsel om at ændre et dobbelt gravsted til et enkelt gravsted 

på Frejlev Kirkegård. Dette er godkendt af Menighedsrådet.  

o Indvendig renovering af Frejlev Kirke: Der er afholdt møde med en konservator og en 

maler. Vi vil modtage en rapport om, hvad der skal laves og hvordan sammen med priser 

for dette. Kirken skal være lukket i 8 uger. Arbejdet skal helst udføres om foråret pga. 

lysforholdene.  

o Kirkeværge i Frejlev og menighedsrådsformand afholder møde med arkitekt omkring 

ændring af varmesystemet i kirken.  

o Verdisvej, som fører ned til Frejlev Kirkecenter, er en kommunal grusvej. Det er 

besluttet at sende en forespørgsel til kommunen om asfaltering af vejen.  

8. Nyt fra udvalgene 

o PR-udvalget: Formanden for PR-udvalget orienterede om PR-arbejdet.  

o Aktivitetsudvalget: Planlagte arrangementer er udskudt pga. corona-restriktioner. Der 

er planlagt arrangementer til efteråret.   

o Præstegårdsudvalget: Præstegårdsudvalget har skabt sig et overblik over fremtidige 

projekter. Når det bliver muligt i forhold til corona-restriktioner vil der blive afholdt et 

præstegårdssyn. Formanden for udvalget vil undersøge, hvad der kan gøres for at 

regulere rågebestanden i haven.   

9. Nyt fra kassereren 

o Der er lavet et EAN nr., så regninger går direkte og elektronisk til regnskabsføreren.  

o Der er lavet et økonomisk årshjul, som udsendes til menighedsrådet og medarbejderne.  

o Budgettet for 2022 skal indsendes senest 15. juni, 2021. De respektive syn bør være 



 
afholdt i løbet af april for at sikre det bedste grundlag for budgettet.  

Næste møde i budgetudvalget er 27. april, og dette er sidste frist for input til næste års 

budget. Input fra medarbejderne og aktivitetsudvalget sendes til kassereren med kopi til 

kontaktpersonen senest 15. april, hvis der er ønsker, som går ud over de allerede 

fastsatte beløb.  

10. Nyt fra præsterne 

o Kirkelivet under coronanedlukning: morgenkaffegudstjenester, pilgrimsvandring mm: 

Præsterne har forsøgt sig med morgenkaffegudstjenester. Der er plads til mange flere 

deltagere, så ideen genovervejes.  

Pilgrimsvandringerne kan måske genoptages efter påske.  

Folkekirkens Nødhjælps indsamling kan ikke foregå med den sædvanlige 

husstandsindsamling. Vi opfordrer via facebook og hjemmeside til at bidrage til 

indsamlingen.  

Lyden fra gudstjenesterne bliver optaget og gjort tilgængelig via hjemmeside og 

facebook i et døgn efter gudstjenesten. Påskedags gudstjeneste vil blive optaget med 

både lyd og billede.  

Der er ofte ledige pladser til gudstjenesterne på trods af restriktioner.  

11. Nyt fra medarbejderrepræsentanten 

o Korene er forsøgsvist i gang med virtuelle korprøver, og virtuel babysalmesang er 

ligeledes igangsat.  

o En studietur til Hamborg for graver og gravermedhjælper i Sønderholm er tidligere 

bevilget, men turen er udsat til april 2022.  

12.  Kirkecenter/sognegård 

o Der er kommet nyt køleskab i kirkecenteret i Frejlev. 

o Overdragelsesmøde med den tidligere kirkecenteransvarlig i Frejlev er afholdt.  

13. Eventuelt 

o Der bør fremover være opmærksomhed på overdragelse fra tidligere til nye medlemmer 

af menighedsrådet. 

 

Formand for Sønderholm-Frejlev Menighedsråd 

Peter Stoffersen 

 

  



 
Ved underskrift godkendes referatet 

Navn Dato Underskrift 
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